
  

 

           

 Basisschool “Koningin Wilhelmina”  
  

KW-KRANT 12 
Jaargang 32 

        27 maart 2020 

Wilhelminaschool 

Willem de Zwijgersingel 220 

2805 BW Gouda 

T:  0182 51 37 46 

E: wilhelminaschool@d4w.nl 

www.d4w.nl/wilhelminaschool 

 

Deze school maakt deel uit van de Stichting P.C.P.O. ‘De Vier Windstreken’ 

 

DA COSTASCHOOL - DE EENDRAGT - DE GOEDE HERDERSCHOOL - DE MORGENSTER - DE NESSEVLIET DE REGENBOOG - DE WEGWIJZER - 

GOEJANVERWELLESCHOOL - IMMANUELSCHOOL  -KON. WILHELMINASCHOOL - PARK EN DIJK - PLASWIJCKSCHOOL - PRINSES BEATRIXSCHOOL - 

SJALOOMSCHOOL -SMDB PRINS WILLEM-ALEXANDER - SMDB DE RANK - WESTERSCHOOL - WWW.D4W.NL  
 

 

Onderwijs op afstand 
In de vorige nieuwsbrief schreven we nog over de aanpassingen die gedaan 
moesten worden om het onderwijs óp school door te laten gaan. De scholen 
sluiten, zou ontwrichtend zijn voor de maatschappij werd toen nog gesteld. Wat 
is er in korte tijd veel veranderd!  
Inmiddels hebben we al bijna 2 weken thuisonderwijs achter de rug. De kinderen 
hebben hun lesmateriaal op school opgehaald. Er is online contact met alle 
leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Er wordt via Google Meet lesgegeven aan 
hele klassen tegelijk, maar ook aan groepjes en individuele kinderen. Er is door 
iedereen ongelooflijk hard gewerkt. Fijn dat ouders ook zo positief reageren, dat 
houdt de moed erin, ook bij de leerkrachten!   
De afgelopen week is door de leerkrachten met alle ouders gebeld. U kunt zelf 
als ouder/verzorger per mail contact opnemen met de leerkracht. U krijgt binnen 
24 uur, maar meestal veel sneller, een antwoord van de leerkracht. U kunt de leerkracht onderwijsvragen stellen, maar u kunt 
ook uw vragen of zorgen voorleggen over het welbevinden van uw kind. In sommige gevallen zal de leerkracht te rade gaan bij 
de intern begeleider, Linda Bron. Zij beschikt over veel kennis van onderwijskundige en opvoedkundige zaken. Ook weet zij de 
weg naar professionele hulp, als dat gewenst mocht zijn.    
Er is door de kinderen, maar ook door de leerkrachten heel veel geleerd de afgelopen 2 weken. Want laten we eerlijk zijn, over 
onderwijs op afstand hebben we de afgelopen jaren geen nascholing gehad….. Met de juiste instelling en met 
doorzettingsvermogen kun je veel bereiken, ook op afstand. Veel respect hebben we voor de ouders die nu ongewild 
leerlingbegeleider van hun eigen kind(eren) zijn geworden. We begrijpen heel goed dat dit niet altijd eenvoudig is!  
We klappen in Nederland terecht voor de helden in de zorg. Als schoolleiding zijn we ook bijzonder trots op alle kanjers van 
de KW-school! 
 
Opvang 
Er wordt gelukkig op gepaste wijze gebruik gemaakt van de opvang die het bestuur moet organiseren. Om gebruik te kunnen 
maken van de opvang moet u voldoen aan de door de overheid gestelde criteria.  
Of u behoort tot de groep met cruciale of vitale beroepen kunt checken via deze Link naar de site van de Rijksoverheid  

 
Als school willen we ten aanzien van de opvang graag de volgende zaken onder uw aandacht brengen:     

- We verzorgen opvang op de Wilhelminaschool als er meerdere aanmeldingen zijn. Dat is tot nu toe steeds het geval 

geweest op maandag, dinsdag en donderdag. Op de woensdag en de vrijdag was er geen opvang. Als er voor een 

bepaalde dag maar één aanmelding is, kan het zijn dat we voor deze leerling opvang regelen op één van de andere D4W 

scholen in Gouda. 

- Kinderen die hoesten of andere verkoudheidsklachten hebben komen niet naar de opvang. Kinderen die ziek worden 

tijdens de opvang, moeten opgehaald worden.  

- Als één van de gezinsleden koorts heeft, mogen de kinderen niet naar de opvang komen (alle gezinsleden moeten dan 

immers thuis blijven).  

- We verzorgen opvang tijdens de normale lestijden, van 8.30 uur tot 14.30 uur.  

- Ouders komen niet met de kinderen mee naar binnen.  

- Tijdens de opvang kan er op school gewerkt worden aan de taken die de kinderen van de leerkracht gekregen heeft. De 

kinderen nemen hun werk en takenkaarten mee naar school. 

- Vanaf 31 maart kunt u aanvragen voor opvang doen bij de nieuwe directeur: Babette.de.Vries@d4w.nl   

Klusochtend voor ouders 
Vlak voor het stilleggen van de scholen hebben we met een flinke groep ouders, met gepaste afstand van elkaar, nog flink 
geklust op het schoolplein en in het gebouw. Wat is er hard gewerkt! Hartelijk dank voor alle hulp! Was u deze keer niet in de 
gelegenheid om te helpen? De schoolplein commissie heeft nog heel wat plannen 
liggen. Er komt vast weer een volgende kans te helpen!   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
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Mijn laatste KW-krant 
Dat ik de laatste 20 maanden van mijn onderwijsloopbaan op de Wilhelminaschool heb mogen 
werken, beschouw ik als een cadeautje. Ik kijk terug op een mooie tijd, want wat een fijne school is 
dit!  
Ik ga meer tijd besteden aan andere dingen die ik leuk vind; regionale geschiedenis, werk als 
vrijwilliger in de natuur, mijn rol als opa…… 
Van de kinderen kan ik op dit moment helaas niet gewoon afscheid nemen. Heel spijtig! Als alles 
weer normaal is, kom ik daarvoor graag nog eens terug. Ik dank u allen voor het in mij gestelde 
vertrouwen en het prettige contact.  Tot ziens!  Johan Moen.  
 
Vanaf 1 april gaat Babette de Vries als directeur van de Plaswijckschool en de Wilhelminaschool 
alleen verder. U kunt haar bereiken via mail: Babette.de.Vries@d4w.nl of op 06-38240154. 
 

Dagopening 
Op deze plek in de KW-krant is er altijd even aandacht voor de verhalen en het thema van de komende 
tijd, aan de hand van de methode Trefwoord. Maar het is een gekke tijd. Normaal beginnen we de dag 
op school met een verhaal, zingen en bidden we met elkaar.  Dat is nu natuurlijk een beetje lastig. Toch 
vinden we het mooi om zoiets te blijven doen, al is het op afstand.  Zoals u afgelopen dagen heeft gezien 
op Social Schools, komt juf Marjon elke ochtend met een inspirerende dagopening. En die zullen de 
komende weken ook een opstapje zijn naar het Paasfeest wat we mogen vieren. Doe je ook mee? ' 
 

Agenda: 
10 t/m 13 april:  Paasvakantie 
27 april t/m 8 mei:   Meivakantie (2 hele weken)  
25 t/m 28 mei:  Hemelvaartsweekend 
1 juni t/m 5 juni:   Pinkstervakantie (een hele week)  

 
 
Brede School/JAVD/Schoolvoetbaltoernooi/…………… 
Alle activiteiten zijn afgelast……..! De Brede School heeft deze week wel een speciale uitgave van haar 
nieuwsbrief gemaakt, vol met links om van te leren en om de verveling tegen te gaan:  link naar Brede School 

 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief van de voorzitter van het college van bestuur van onze stichting. 

 

We wensen de kinderen die de komende tijd jarig zijn een 
hele fijne verjaardag! 
       

28 maart: Tije groep 7/8. 1 april: Ranya groep 7/8.  2 april: Artam 
groep 2/3.  5 april: Thijmen, groep 7/8.  9 april: Marius groep 2/3 
 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

En van harte welkom op school, Valérie in groep 1/2. 
 

Een vreemde start voor Valérie, dit is vast niet wat ze gehoopt had. Niet 
te min wensen we haar een fijne tijd op de Wilhelminaschool!  
 

mailto:Babette.de.Vries@d4w.nl
https://mailchi.mp/90dc762843aa/4jcva3pw0g-3858405?e=cdb5cd61d6

